MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T.: 297/26.04.2017

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2017
Având în vedere Raportul de specialitate al Administraţiei Şcolilor Sector 6
şi Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;
Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a
bugetului de stat pe anul 2017;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) şi art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local Sector 6,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Anexelor nr. 1 şi nr. 1b care fac parte
integrantă din H.C.L. Sector 6 nr. 113/11.04.2017 privind aprobarea rectificării
Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe
anul 2017, prin înlocuirea obiectivului „SF+PAC Construcţie corp nou Şcoala
Gimnazială nr. 197” în valoare de 130 mii lei cu obiectivul „SF Construcţie corp
grădiniţă în incinta Liceului Teoretic Marin Preda” în valoare de 130 mii lei.
Art. 2. Valoarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al
Municipiului Bucureşti pe anul 2017, precum şi celelalte anexe aprobate prin
H.C.L. Sector 6 nr. 113/11.04.2017 rămân neschimbate.
Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 şi Direcţia Generală Economică,
ordonatorii secundari şi ordonatorii terţiari de credite vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor.
(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform
competenţelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6,
Demirel Spiridon

Nr.:
Data:

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, ale Legii nr. 6/17.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017, luând în
considerare Raportul Administratiei Şcolilor Sector 6, este necesară modificarea
Anexelor nr. 1 şi nr. 1b care fac parte integrantă din H.C.L. Sector 6
nr. 113/11.04.2017 privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi
cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2017, constând în
înlocuirea obiectivului „SF+PAC Construcţie corp nou Şcoala Gimnazială
nr. 197” în valoare de 130 mii lei, cu obiectivul „SF Construcţie corp grădiniţă în
incinta Liceului Teoretic Marin Preda” în valoare de 130 mii lei.
Având în vedere cele de mai sus, supunem aprobării plenului Consiliului
Local Sector 6, prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
Gabriel Mutu
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RAPORT
Privind obiectul de investiții
„SF+PAC. Construcție corp nou Școala Gimnazială № 197”
În lista de investiții pe anul 2017, capitolul C, „Achizitii de bunuri si alte cheltuieli
de investitii”, punctul „d”, „Cheltuieli de expertiză, proiectare și de execuție privind
consolidările”, la poziția 5, a fost prevăzută suma de 130.000 lei pentru întocmirea
„SF+PAC” la obiectivul „Construcție corp nou, Școala Gimnazială № 197”
Deoarece Primăria Municipiului București, prin programul de „Reabilitare
infrastructură unități de învățământ”, program finanțat prin fonduri B.E.I., a cuprins
și reabilitarea integrală a Școlii Gimnaziale № 197, propunem mutarea sumei alocate
acestui obiectiv, la unitatea „Liceul Teoretic – Marin Preda” pentru întocmirea „SFConstrucție corp grădiniță” în incinta liceului menționat.

DIRECTOR,
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